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Percurso — Trajecto; caminho; curso de água; caminho 
cheio de obstáculos que deve seguir um cavaleiro 
em competição.

Desafio — Chamamento à luta; provocação; duelo.

A presente introdução pretende contextualizar o público 
no que tem sido a intervenção teatral do arte pública, sem a 
qual, muito dificilmente entenderíamos o porquê da aposta tão 
forte num domínio de actuação artística que implica uma ela
boração exigente, do ponto de vista técnico e artístico, como é 
o teatro musical.

Eis-nos num Encontro de Literatura — onde são neces
sários os/as escritores/as — para que haja escrita. E onde a 
escrita se abrigará no olhar no leitor — o leitor que, ocasional 
ou não, se pretende seja cada vez em maior número, e que cada 
vez tenha mais e outras referências para que possa recorrer a 
associações que sustentem, transcendam, transfigurem as pode
rosas imagens, sonoridades, ritmos que a palavra escrita evoca.

A necessidade de formação de públicos — para esta ou 
outras áreas de criação — tem sido sentida pelos vários agen
tes que intervêm directamente com o público — bibliotecários, 
pedagogos, animadores, companhias de teatro — como essencial
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para gerar dinâmicas sociais — de evolução nas respostas sin
gulares e grupais, de empenhamento na resolução de proble
mas, de inovação; estas exigem também cidadãos conhecedores 
e críticos das realidades construídas pelos criadores artísticos — 
é por que se impõe que, em Portugal, seja feita a alfabetização 
alargada a um grande público no domínio das artes do espectá- 
culo.

Esta alfabetização surge das necessidades provocadas 
pela gritante ausência de afirmação, no seu modus operandi e 
no tempo, duma actividade que, em segurança, estimulasse a 
criação de um sector e de um corpo profissional com alguma 
estabilidade num percurso que permitisse um continuam em 
evolução, fixando públicos e criando nestes a apetência para a 
diversidade e uma crescente exigência de qualidade. Referimo- 
-nos ao panorama duma actividade — as artes do espectáculo — 
que, no antes 25 de Abril e no que ao contacto com o grande 
público se refere, se caracterizava por uma vasta proliferação 
numa área de intervenção amadora e por pontualíssimos casos 
de sucesso profissional, sobretudo no teatro e na música ditos 
ligeiros -  na sua maioria relacionados apenas com a construção 
da vedeta enquanto ícone do espectáculo — e que, no pós-25 de 
Abril se viu a braços com a gigantesca tarefa de formação e 
autoformação dos múltiplos agentes artísticos surgidos na ex
plosão da livre circulação de ideias, agora imbuídos também do 
sentido de missão na intervenção cultural para a transformação 
social.

A este sentido de missão não ficou alheio o arte pública — 
estrutura profissional de produção de espectáculos sediada em 
Beja — que, consciente da sua actuação no panorama artístico 
em Portugal e, enquanto estrutura apoiada pelo Ministério da 
Cultura, assume, desde a sua fundação, em 1991, a responsa
bilidade de intervenção no domínio desta alfabetização dos 
códigos da diversidade da manifestação artística numa região 
cuja população, embora possuindo uma identidade cultural 
forte e única — nomeadamente no cante — mostrava — e ain
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da mostra — sinais de fraca ou nula convivência com outras 
aproximações e/ou instaurações de linguagens e realidades. 
São exemplos desta intervenção as várias acções de formação 
para as artes do espectáculo realizadas em Beja, os espectáculos 
apresentados também nas freguesias rurais — nas vilas e nas 
aldeias, os projectos de estimulação aos diversos processos cria
tivos em diversas áreas de expressão que constituíram as Ofici
nas da Criatividade, para crianças, na vila de Cuba e nas aldeias 
de Vila Alva e Vila Ruiva.

A crescente necessidade de reflexão e partilha sobre os 
processos criativos e a eficácia destes e dos seus produtos na 
capacidade de consciencialização das possibilidades expressi
vas de cada um e da consequente exaltação anímica conducen
tes a um restaurar de autoconfiança, à perspectiva de uma visão 
transformadora e da inovação das relações intra e interpessoais 
levou-nos a congregar parceiros para concretizar os fóruns de 
trocas de ideias que constituíram os três Encontros Internacio
nais de Criatividade, em Beja: Criativa 96, 97 e 99.

O reconhecimento do esforço do arte pública para abrir 
novas perspectivas, flexibilizar modos de raciocínio e fomentar 
o pensamento divergente neste tipo de intervenções, a par da 
criação artística e do cuidado colocado na apresentação de es
pectáculos, deu origem não só a um maior apoio por parte da 
entidade que o tutela — o Ministério da Cultura, através do 
Instituto Português das Artes do Espectáculo — como à solici
tação de novas acções, tendo como objectivos a formação de 
outros agentes no terreno e a formação de públicos em meio 
escolar.

Mas de que falamos quando falamos de formação de 
públicos nas artes do espectáculo? De decifração e fruição dos 
códigos artísticos claro está — em crianças e em adultos; mas 
também de atitudes comportamentais, mais difíceis, como sa
bemos, de modificar nos adultos; e são elas coisas tão simples 
como interiorizar: por que é que é impossível entrar na sala 
quando o espectáculo já começou?, por que é que é mesmo ne
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cessário desligar o telemóvel?, por que é que não devo entrar 
na sala se já tenho hora marcada para sair, a meio do espectá- 
culo?, por que é que desembrulhar rebuçado atrás de rebuçado 
não é compatível com a intencionalidade dramática do que se 
passa em palco?... etc., etc. etc.

Estes adultos que já foram crianças e jovens... estes adul
tos demasiado absorvidos pelo turbilhão dos dias cujas neces
sidades não passam por ler um livro e conversar sobre ele, ver 
uma exposição e discutir o porquê da sua apreciação, ouvir um 
disco com a atenção voltada para a música... Como pedagoga, 
defendo ferozmente a implementação da educação artística em 
todos os níveis de escolaridade, desde as mais tenras idades; 
como artista, estou plenamente consciente de que pode fazer 
mais pela sensibilização às artes, à leitura, à escrita, a imersão 
da criança num espectáculo — de teatro, de ópera, um concer
to — do que muitas sessões de trabalho de sala; como pedagoga 
e criadora não cesso de encontrar vantagens numa política in
tegrada de formação artística e de fruição do objecto artístico.

A preocupação em propormos, na nossa Agenda de Pro
duções, a criação e a montagem de eventos no âmbito do tea
tro musical tem de ser vista como, além de um fim em si, criar 
e apresentar um produto que corresponde a uma necessidade de 
afirmação estética e de conteúdos; também como uma estratégia 
de cativação de públicos. Assim, ao aliarmos a linguagem dra
mática à linguagem musical construímos um produto em cuja 
elaboração são pensadas as implicações artísticas e pedagógi
cas, sem ceder ao gosto do fácil tão apetecido do público não 
sensibilizado para a decifração dos códigos artísticos — que 
exigem formação e atenção.

Após Vamos Adivinhar a História e Nós Todos Três, eis-nos 
na terceira incursão pelo Teatro Musical para Todos com Os 
Músicos de Bremen.

Como criadora, irei abordar alguns processos de criação 
e de estruturação de um destes espectáculos de teatro musical.
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1. 0  teatro musical como estratégia para a formação 
de públicos: vertentes

Assim, consciente da poderosa aliança que constitui a 
inter-relação da linguagem dramática com a linguagem musi
cal para estimular a percepção e os imaginários, tenho sempre 
em conta algumas vertentes; são elas:

— a estética
— a lúdica
— a de comunicação

Comunicar pois, mas como?

No domínio estético, e em relação a Os Músicos de Bre- 
men — pois é nesta fase que nos encontramos — existe a 
preocupação, do ponto de vista da mensagem visual, de um 
apuramento e, simultaneamente, simplicidade, ditada tam
bém pelas necessidades de um espectáculo que se encontra, na 
maior parte do tempo, em digressão. Em relação ao texto e à 
própria montagem — intervenção de luz e som incluídos — é 
ainda notória a preocupação da instauração de um universo 
fortemente poético. Este universo é também patente no texto — 
na forma e nas imagens propostas, como terão verificado em Os 
Músicos de Bremen, mas devo acrescentar que a poesia sempre 
esteve presente nas nossas preocupações como um atalho segu
ro para a instauração de uma realidade artística: já em Nós Todos 
Três os personagens brincavam com rimas e lengalengas popu
lares e diziam Fernando Pessoa. No trabalho de Formação de 
Públicos em Meio Escolar que temos em curso com uma turma 
do l.° ciclo de escolaridade, a poesia — de Luísa Ducla Soares, 
de Matilde Rosa Araújo, de João Pedro Mésseder — é distribuí
da hoje, e amanhã, sem qualquer pressão da nossa parte, já está 
naturalmente decorada — pronta para ser brincada, jogada com 
ritmos, expressões e movimentos — e, o que é mais importan



226 N O  B R A N C O  D O  S U L r  S C O R E S  D O  3 L IV R O S

te, tudo isto é feito com um enorme prazer e alegria por parte 
das crianças... E mais uma vez temos que nos perguntar o por
quê de — neste país que se diz de poetas — a poesia não ser 
trabalhada nas escolas... Ou devemos dar-nos por felizes, pois 
muitas das vezes o trabalho que se faz à volta do objecto poé
tico traduz-se na sua destruição — e consequente aversão do 
público-alvo?

Em relação à linguagem musical, ocorre-nos verificar 
que estamos mais próximos da pequena ópera — com fortes in
fluências do cabaret alemão e do music-hall americano — do que 
do teatro musical, que constitui uma referência do teatro por
tuguês: referimo-nos ao teatro de revista.

Este universo tem de coexistir com o jogo: os jogos de 
linguagem, de olhares, de movimento, de descoberta, de ocul
tação, de antecipação, de desafio, de coordenação... entre o que 
se passa no palco e naquilo que é apreendido pelo público. Em 
situações previstas como, por exemplo, no espectáculo-anima- 
ção Vamos Adivinhar a História, este jogo chega a uma franca 
interactividade com o público jovem, que é chamado a perso
nificar e a actuar nas cenas que lhe são propostas; mas também 
o jogo de discursos, procurando uma articulação entre a pala
vra, o movimento e a música. E ainda a possibilidade de que 
todos estes jogos seduzam o público a tal ponto que algum des
te público jogue a imitação, a recriação, amanhã ou depois, 
quando tiver abandonado o Teatro.

E, por último, comunicar o quê?

Temos de ter em conta que o espaço teatral é o espaço, 
por excelência, da comunicação, da vontade de chegar ao outro, 
da disponibilidade e da evidência da partilha.

Em Nós Todos Três e  em Os Músicos de Bremen é notória a 
contextualização destes musicais na tradição dos espectáculos 
de teatro musical, ao promoverem, como tantos outros que o 
estimado público decerto conhecerá:
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— uma cultura da criatividade;
— uma cultura da solidariedade.

E de que falamos quando falamos de cultura de criativi
dade? Falamos da acção combinatória das diversas linguagens 
— literária, visual, musical, dramática — simultaneamente en
quanto estratégias e produto que veiculam o humor — tão ne
cessário à actividade criadora — a aceitação do erro — como 
modo natural de experimentação, evolução, descoberta e cria
ção — a procura da solução de problemas — a partir da gera
ção de múltiplas hipóteses, antes da convergência para a ou as 
respostas mais adequadas. Ou seja, falamos de estratégias e 
produtos que ginasticam a imaginação e tornam o fantástico 
realidade, que promovem o optimismo, a crença na transforma
ção e evolução pessoal.

Quem conhece Nós Todos Três, tal como em Os Músicos de 
Bremen, saberá da preocupação, na construção dos respectivos 
textos, de uma cultura da solidariedade e de entreajuda, onde 
os amigos da aldeia do Alentejo sofrem com a criança que tem 
um pai alcoólico — e tentam atenuar-lhe o sofrimento —, onde 
é a união dos três irmãos, em Nós Todos Três, e dos 4 animais, 
em Os Músicos de Bremen, que consegue, através de uma cami
nhada comum, ir superando adversidades — união esta onde 
se discutem por vezes diferentes pontos de vista, mas onde 
acaba por prevalecer a ideia de uma meta; de um objectivo 
comum.

2. Da criação dramática à criação/montagem teatral

No contexto em que estamos — um Encontro de Litera
tura para Crianças e Jovens — importa referir que escrever uma 
obra dramática — portanto, teatro — não é escrever para crian
ças; mas é escrever e criar tendo em vista o público-alvo a quem 
destinamos o espectáculo: neste caso, as crianças e os jovens.
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Talvez assim seja mais evidente ver a diferença que separa o 
objecto escrito — o texto, as pautas musicais — da montagem 
teatral — os personagens construídos e desenhados, as acções, 
o ambiente cenográfico, a associação da palavra a um ritmo e 
uma musicalidade que reforçam a intencionalidade dramática...

Começo pelo texto? Nem sempre... quase nunca. Geral
mente, uma linha melódica que propõe uma situação, uma 
cena... ou o contrário... Onde o texto segue um percurso para
lelo. Onde a construção do texto é simultânea com a criação 
musical.

E o enredo? E os personagens? Claro que dependem dos 
acasos do quotidiano, das memórias, das teias de relações... 
Mas aqui, e porque o teatro trabalha com pessoas e tenho a sor
te de ser autora numa estrutura de produção de espectáculos, 
afastamo-nos definitivamente da relação entre o/a escritor/a 
dramaturgo/a e a obra que vai nascendo no papel, uma vez que 
é dada particular atenção ao núcleo de pessoas que integram o 
trabalho: assim, enredo e personagens podem depender de um 
actor com quem se trabalha, e que, na altura, apresenta deter
minada característica — uma rouquidão, uma gravidez — do 
número de actores que irão interpretar o espectáculo...

A criação de um dos nossos espectáculos de teatro mu
sical envolve complexas relações entre:

— a escrita para ser interpretada;
— a escrita musical;
— a representação;
— a encenação;
— a montagem;
— a amostragem.

Pois nem sequer na amostragem pública a criação se 
esgota, uma vez que estamos atentos à reformulação de inter
venções — sonoras, visuais, estruturais — após cada espectá
culo.
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Assim, há uma equipa de criadores que é também co- 
-autora do espectáculo, cujas competências artística e técnica se 
multiplicam pelas áreas da representação, da idealização e cons
trução de espaços cénicos, de construção musical e de registos 
sonoros, de criação vídeo...

3. Da montagem teatral ao acompanhamento 
dos espectáculos

O sentido de missão na formação de públicos atrás referi
do, assim como a estratégia de sobrevivência de uma equipa de 
criadores e de técnicos que ronda as 15 pessoas, faz com que as 
digressões tenham entrado na nossa vida: temos portanto ain
da o privilégio de acompanhar os espectáculos por todo o país, 
conhecendo as reacções de milhares de crianças — entre os 3 e 
os 12 anos, na sua maioria — e de centenas de adultos — na sua 
esmagadora maioria professores e animadores socioculturais.

E é com a atenção de quem, mais uma vez se preocupa 
com o estado das coisas nas artes do espectáculo, que efectua- 
mos os nossos registos — através de observações directas, mas 
também de inquéritos ao público-alvo; registos estes que per
mitem uma reflexão sobre os vários públicos que encontramos 
— de Norte a Sul do país — e que, sem dúvidas, traduzem o 
trabalho — ou a ausência deste — que os diversos agentes de 
dinamização cultural e social fazem ou deveriam fazer.

Eis como o produto — o teatro musical — se torna, como 
já vos referi, estratégia; não porque fosse esse o nosso primeiro 
desejo mas por uma absoluta necessidade de formação e de 
penetração de públicos.

O percurso...
... é este caminho, este trajecto, este curso de água, que ora cor
re sem obstáculos, ora salta por cima de alguns escolhos, ora se 
vê preso por barragens de dificuldades — económicas, de au
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sência de inserção em estratégias mais amplas de dinamização 
comunitária —, por falta de visão dos agentes com responsabi
lidades na definição da qualidade de vida dos cidadãos...

O desafio...
... é chamamento à luta — esforço de superação que a transcen
dência da sublimação artística exige; é provocação: invocar 
energias para combater as inércias dos poderes políticos, do 
poder local, dos públicos; é duelo — contra o esquecimento, 
contra a mediocridade ou a suficiência; e, portanto, este desa
fio é também imposição de metas: tentar fazer melhor — sem
pre.

Muito obrigada.


